
     Upraveno dle. Zák.č.106 o svobodném přístupu k informacím 

                                 Usnesení z jednání rady obce 

                            Dolní Třebonín konané dne 30.11.2022 

 

 

Usnesením č.31/2022 rada obce schválila program jednání. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.32/2022 rada obce schválila zprávu o kontrole plnění usnesení 

z jednání rady obce dne 16.11.2022 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.33/2022 rada obce schválila prodloužení platnosti nájemních 

smluv dle přílohy zápisu č.1. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

                      

Usnesením č.34 rada obce schválila  návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Dolní Třebonín na  

rok 2023 a dále rozpočtový výhled ZŠ a MŠ na roky 2024 až 2025 

dle přílohy usnesení č.2 a č.3. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.35/2022 rada obce souhlasí s návrhem rozpočtu obce pro rok 

2023  dle přílohy č.4 a doporučuje jej zastupitelstvu ke schválení. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 

 

Usnesením č.36/2022 rada obce  souhlasí s návrhem střednědobého výhledu 

hospodaření obce na roky 2024-2025  dle přílohy č.5 a doporučuje jej  

zastupitelstvu ke schválení. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 

 

Usnesením č.37/2022 rada obce doporučuje zastupitelstvu obce povolit 

ZŠ Dolní Třebonín výjimku z počtu žáků v základní škole pro školní rok 

2022/2023  na počet 37 žáků. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.38/2022 na základě výjimky z počtu žáků doporučuje rada obce 

zastupitelstvu obce schválit uzavření smlouvy se ZŠ a MŠ o úhradě 

nadnormativních výdajů na prostředky určené na  platy a odvody zaměstnanců 

Základní školy a Mateřské školy na období od 1.9.2022 do 31.8.2023 ve výši 

171.036,-Kč. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

 



Usnesením č.39/2022 rada obce schválila navýšení rozpočtu pro ZŠ a MŠ 

Dolní Třebonín v roce 2022  na úhradu energií o 300.000,-Kč. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.40/2022 rada obce  ruší své usnesení č.19 ze dne 3.11.2022, 

kterým byl schválen termín konání I.veřejného zasedání zastupitelstva obce na 

den 15.12.2022. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.41/2022 rada obce schválila termín konání I.veřejného zasedání 

zastupitelstva obce Dolní Třebonín  dne  21.12.2022 od 18.00 hod. v zasedací 

místnosti obecního úřadu.   

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.42/2022 rada obce schválila  uzavření smlouvy se Správou a 

údržbou komunikací Jihočeského kraje se sídlem Nemanická 2133/10 

České Budějovice č.ZIMA/3/2022/CK/Ne o zajištění zimní údržby místních 

komunikací. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.43/2022 rada obce schválila  zveřejnění záměru obce prodat 

pozemek p.č.1030/27 o výměře 42 m2 v k.ú.Záluží nad Vltavou, části Čertyně.  .    

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.44/2022 rada obce schválila  ukončení nájmu v bytovém domě 

č.p.3 k bytu č.3   ke dni 30.11.2022. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.45 rada obce schválila přidělení bytu č.2 v bytovém domě Záluží 

nad Vltavou č.3  k 1.12.2022. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

  

Přítomno: 5  členů rady.  

 

Dolní Třebonín 30.11.2022 

 

 

Stanislav Kříž                                                                          Pavel Ševčík 

místostarosta obce                                                                   Starosta obce 

 

 


